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ФОТОДИНАМІЧНА ТЕРАПІЯ – ПЕРСПЕКТИВНИЙ МЕТОД ЛІКУВАННЯ ХВОРОБ 
ПАРОДОНТА 
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Актуальність. Із літературних джерел відомо, що в комплексному лікуванні генералізованого пародон-

титу, який трапляється серед стоматологічних хвороб у близько 90% випадків, широко застосовується фо-
тодинамічна терапія. Це сучасний метод світлотерапії з використанням некогерентного випромінювання за-
вдяки системі передачі світла через фільтри. 

В Європі й Україні  використовується багатофункціональний прилад науково-виробничої фірми «Lux 
Dent» серії «UFL-122» (м. Київ). Специфіка приладу - оригінальна система інтерференційних фільтрів. Два-
дцятирічний досвід застосування "UFL-122" показав високу ефективність його застосування в пацієнтів зі 
стоматологічними хворобами. Механізм терапевтичної дії  квазілазерного червоного “R” і помаранчевого 
“О” випромінювань проявлявся в протизапальній дії, нормалізації порушень кровообігу, тонусу судин, збі-
льшенні швидкості кровотоку, фібринолітичній і тромболітичній дії, зменшенні набряку тканин, стимуляції 
обмінних процесів. 

Мета дослідження. Перевірити ефективність застосування фотодинамічної терапії як монометоду в лі-
куванні пацієнтів із різними формами генералізованого пародонтиту. 

Матеріали й методи. На кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів проведено діагностику і 
фотодинамічну терапію у 21 пацієнта з різними формами генералізованого пародонтиту віком від 29 до 65 
років, із них жінок – 13, чоловіків - 8. Усі пацієнти проходили курс світлолікування згідно з авторською мето-
дикою (патент №141478 від 10.04.2020 р. «Спосіб світлолікування захворювань тканин пародонта»). 

Результати. Після курсу світлолікування в 78% пацієнтів запалення призупинялося, визначався процес 
загоювання і зменшення глибини пародонтальних кишень (5-7-й день). У 22 % випадків - успішна регенера-
ція й загоювання, зменшення глибини пародонтальних кишень (11-13-й день). Отримані результати дії спе-
ктра світла підтверджують спорідненість у використанні даного приладу й позитивного ефекту з європейсь-
кими стандартами. 

Висновок. Ефективність застосування фотодинамічної терапії в пацієнтів із різними формами генералі-
зованого пародонтиту як монометоду лікування становить близько 80% позитивних клінічних результатів і 
згідно з Інформаційним листом про нововведення в сфері охорони здоров’я № 21-2021 його рекомендовано 
для впровадження в практичну стоматологію. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ЗНІМНИХ 
ПРОТЕЗІВ З АКРИЛОВИХ ПЛАСТМАС 
Полтавський державний медичний університет, Полтава, Україна 

 
Основним матеріалом для виготовлення базисів знімних пластинкових протезів є акрилові пластмаси. 

Багаторічний досвід роботи з акриловими пластмасами дозволив виявити не тільки їхні переваги, а й недо-
ліки. Вони мають недостатню міцність, характеризуються високим водопоглинанням, що призводить до 
швидкого зносу протезів. Порушення співвідношення мономера й полімеру при замішуванні пластмаси 
спричиняє збільшення залишкового мономера, що створює негативну дію на організм людини, а також ви-
никнення пористості протезів. 

Метою досліджень стало підвищення фізико-механічних властивостей акрилових пластмас. 
Матеріали й методи. Нами розроблено й апробовано пристрій для електромагнітної обробки пластмас 

на основі дії магнітного поля, який рекомендуємо для вдосконалення технології виготовлення знімних плас-
тинкових протезів і підвищення їхньої якості. 

Результати досліджень. На підставі проведених експериментальних і клініко-лабораторних досліджень 
можемо рекомендувати до застосування спосіб електромагнітної обробки акрилових пластмас із певним 
режимом напруженості магнітного поля. Отримані результати дають підстави й можливість обґрунтування 
рекомендувати запропонований спосіб електромагнітної обробки базисних пластмас для виготовлення зні-
мних протезів за складних анатомо-топографічних умов у порожнині рота: кісткові виступи, виражений то-
рус, нерівномірна атрофія альвеолярних відростків, за наявності травматичної оклюзії тощо. 

Висновок. Завдяки отриманим достовірним результатам підвищення міцнісних параметрів базисів знім-
них протезів унаслідок обробки акрилової пластмаси в електромагнітному полі можемо рекомендувати зас-
тосування технології ЕМО пластмас для зменшення товщини базису знімних пластинкових протезів. Дослі-
дженнями встановлено достовірне зменшення залишкового мономера в базисах протезів унаслідок дії еле-
ктромагнітного поля на акрилові пластмаси на етапах їх полімеризації, що дає змогу рекомендувати техно-
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логію електромагнітної обробки пластмас при виготовленні знімних пластинкових протезів для пацієнтів із 
підвищеною чутливістю до акрилових пластмас і ускладненим алергологічним статусом. 
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ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ ВИДАЛЕННЯ ЗУБА  
ЗА ОРТОДОНТИЧНИМИ ПОКАЗАННЯМИ В ДІТЕЙ 
Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна 

 
Найпоширеніша маніпуляція в амбулаторній хірургічній стоматології – це операція з видалення зуба. У 

дітей це оперативне втручання проводять не тільки у випадках наявності одонтогенних запальних процесів, 
а й за ортодонтичними показаннями. Після хірургічного етапу лікування ортодонт застосовує знімну чи не-
знімну апаратуру, яка, як відомо, значно ускладнює гігієну ротової порожнини. 

Саме тому однією з головних умов якісного перебігу процесу епітелізації лунки після видалення зуба є 
достатньо високий рівень гігієни й певний видовий склад резидентної мікрофлори ротової порожнини. Нері-
дко порушення мікробіоценозу ротової порожнини і зниження локальних захисних механізмів призводять до 
розвитку ускладнень на різних етапах ортодонтичного лікування. Найуразливіший у цьому контексті етап 
після видалення зуба за ортодонтичними показаннями, а одне з найпоширеніших ускладнень – альвеоліт. 

Матеріали й методи. Було проведено клінічне обстеження 50 дітей віком 12-15 років, яким проводиться 
операція видалення зуба за ортодонтичними показаннями. Мікрофлору ротової порожнини оцінювали за 
допомогою тестового набору «Saliva-Check Mutans» до й після хірургічної маніпуляції. 

Результати дослідження. Установлено, що розвиток ускладнень після операції видалення постійних 
зубів у дітей за ортодонтичними показаннями практично однаковий із дорослими пацієнтами. Частота аль-
веоліту становить 24-35 % загальної кількості всіх ускладнень, що виникають у пацієнтів після видалення 
зубів. 

Ризик виникнення альвеоліту різко зростає при травматичному видаленні зубів, додаванні судинозвужу-
вальних засобів до анестетиків, низькому рівні гігієни ротової порожнини, зниженні імунологічної реактивно-
сті організму, а також за умов супутніх соматичних хвороб. 

Висновок. Дослідження, спрямовані на пошук нових методів профілактики й лікування ускладнень після 
видалення зубів за ортодонтичними показаннями залишаються актуальними, перспективними й ефектив-
ними щодо поліпшення надання стоматологічної допомоги дітям. 
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АКТИВНІСТЬ NO-СИНТАЗИ Й АРГІНАЗИ В РОТОВІЙ РІДИНІ ДІТЕЙ,  
ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ І ТИПУ 
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Мета дослідження – визначити активність NO-синтази й аргінази в ротовій рідині дітей молодшого шкі-

льного віку з інсулінозалежним цукровим діабетом. 
Матеріали й методи. У процесі дослідження було оглянуто 82 дітей віком від шести до чотирнадцяти 

років, із них 56 дітей із цукровим діабетом І типу і 26 дітей без супутніх соматичних хвороб. Активність NO-
синтази (NOS) визначали за різницею концентрації нітритів до й після інкубації гомогенату тканин. Актив-
ність аргінази визначали шляхом обчислення різниці концентрації L-орнітину до й після інкубації у фосфат-
ному буферному розчині, що містить L-аргінін. Статистичну обробку виконували за допомогою Microsoft Of-
fice Excel. Обчислювали рівень значущості розбіжностей середніх величин (р) на підставі t-критерію 
Ст’юдента для рівня достовірності 95%. 

Результати дослідження та їх обговорення. Статистично значимої різниці при порівнянні груп 1 і 2 ви-
явлено не було. Статистично значима різниця була визначена відносно всіх ізоформ NO-синтази й аргінази 
при порівнянні груп 1 і 3. Порівнюючи значення індуцибельної NO-синтази й аргінази між групами 1 і 3, ви-
явили зростання значення iNOS у 1,65 разу і зменшення значення ARG у 1,57 разу. Подібне порушення ба-
лансу вищевказаних показників свідчить про посилення запальних реакцій у організмі в цілому й безпосе-
редньо в порожнині рота і про зниження регенеративних можливостей у осіб із цукровим діабетом І типу. 

При порівнянні груп 3 і 4 статистично значима різниця спостерігалась щодо конституційної, індуцибель-
ної синтази, умісту NО₂ й аргінази. При порівнянні груп 1 і 4 теж спостерігалась статистично значима різни-
ця відносно всіх ізоформ NО-синтаз і NО₂. Уміст індуцибельної NО-синтази в першій групі в 4 групі складає 
0,62±0,04 мкмоль/г, що в 1,35 разу перевищує показник 1 групи і в 0, 82 рази менший за показник 3 групи. 
Порівняльний аналіз даних у групах 2 і 4 виявив, що статистично вірогідної різниці значень умісту ARG у 


